Benvolguts socis i sòcies,
Sembla que podem iniciar el Curs 2022-2023
amb una certa normalitat en les sessions de
conferències a la nostra Aula.
No obstant hem de continuar estant atents,
si no volem tornar a les restriccions o haver
de suprimir les nostres trobades, respectant
totes aquelles mesures de protecció al nostre
abast i recomanades per l’autoritat sanitària
competent.

Esperem del sentit de responsabilitat de tots
els nostres socis i sòcies, que tindran cura de no
assistir a les conferències, si tenen febre o algun
símptoma sospitós.
La Junta de l’AEU de TARREGA
Entre tots ho podem fer!
Mascaretes, mans netes i distància física.
Protegeix-te, protegim-nos.

Us demanem que les llegiu amb atenció i que
procureu observar-les totes i en tot moment:
Haurem d’estar atents a qualsevol modificació
de les mesures sanitàries que eventualment es
puguin implantar, a fi de respectar-les.
Per tant recomanem:
•

Arribar
amb
anticipació
per
evitar
aglomeracions i cues. Obligatorietat de
portar la mascareta per entrar i també dins la
sala, si la normativa hi obliga.

•

Respectar la distància física a la cua.

•

Es comprovarà el nom de cada soci a l’entrar.

•

A l’entrada hi haurà dues taules de control
i dues files, guardant les distàncies de
seguretat.

•

Si és preceptiu, es facilitarà gel hidroalcohòlic
a l’entrada.

•

Per no haver de passar per davant de les
persones seria convenient començar a omplir
les places, des del centre de la sala cap als
laterals.

•

La sortida es farà de forma esglaonada.
Començant primer per les files del darrera
de la sala i a continuació les següents, fins
arribar a les files del davant.

Atenció!
Estem preparant una sortida/excursió per aquest
trimestre. Oportunament us comunicarem els
detalls, com data, lloc i preu.

aeutarrega@gmail.com
www.aulatarrega.cat

PROGRAMA de
CONFERÈNCIES
Amb la col·laboració

de l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega
OCTUBRE-DESEMBRE 2022
Les conferències s’impartiran puntualment a les 17.00 h
al teatre Ateneu de Tàrrega

Octubre
4 | Dimarts
Acte inaugural del Curs 2022-2023
Conferència:
De Tordera al món.
Josep Pont Amenós.
Empresari - Emprenedor.

15 | Dimarts
Desenvolupament humà.
El nou repte social i polític del segle XXI.
Jaume López.
Politòleg. Especialista en Intel·ligència
col·lectiva.

11 | Dimarts
El futur del català. Una perspectiva
sociolingüista.
Ester Baiget.
Sociolingüista i professora del Dep. Anglès de
l’UDL.

22 | Dimarts
Introducció al mindfulness.
La plena consciència de les emocions.
Silvia Solé Cases.
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de l’UDL.

18 | Dimarts
Chopin. Antecedents: De Varsòvia a París.
Joan Vives Ballarta.
Professor d’Història de la Música.
25 | Dimarts
Chopin. A París i a Mallorca.
Joan Vives Ballarta.
Professor d’Història de la Música.

Novembre
8 | Dimarts
El fenomen de la solitud. Experiències i
afrontament.
Javier Yanguas.
Director científic del programa de Gent Gran.
Fundació Bancària La Caixa.

29 | Dimarts
Antoni Gaudí. La Sagrada Família i
el modernisme català.
Esther Solé Martí.
Historiadora de l’Art i Història Social de l’UDL.

Desembre
13 | Dimarts
Quan les computadores eren humanes.
Josep Ma. Ganyet Cirera.
Enginyer Informàtic. Intel·ligència artificial.
Professor de Comunicació Audiovisual a
l’UPF
16 | Divendres
19.00 h
Concert del Grup Musical TECLAM’SSOLIDARIS de Linyola.

Nosaltres utilitzem els sons per tal
de fer música, com fem servir les
paraules per tal de crear llenguatge
Frederic Chopin

